Openbare besluitenlijst van de openbare fysieke en digitale vergaderingen van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op 2-11-2020 en 5-11-2020 DRU Industriepark Ulft en 11-11-2020 via Pexip

Aanwezig:

2-11-2020 (DRU)

5-11-2020 (DRU)

11-11-2020 (Pexip)

Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Otwin van Dijk, burgemeester
Marco Looman
Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Marco Bennink (Lokaal Belang)
Ruben Driever (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA) - vanaf 00:10 uur
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Richard de Lange (VVD)
Ton Menke (PvdA)
Gülden Siner-Sir (PvdA) - tot 00:10 uur
Jos Sluiter (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Suzan Tuit (PRO!)
Elja Versteeg (PRO!)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)

Otwin van Dijk, burgemeester
Marco Looman
Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Marco Bennink (Lokaal Belang)
Jeanette Elstak (CDA)
John Haverdil (PvdA)
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Richard de Lange (VVD)
Ton Menke (PvdA)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Rens Spijkers (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Suzan Tuit (PRO!)
Elja Versteeg (PRO!)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)

Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marieke Overduin (CDA)
Marijke Verstappen
Jeanette Elstak (CDA) - afgemeld
Heini Peters (PRO!) - afgemeld

Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marieke Overduin (CDA)

Otwin van Dijk, burgemeester
Marco Looman
Frank Aaldering (Lokaal Belang)
Marco Bennink (Lokaal Belang)
Ruben Driever (CDA)
Jeanette Elstak (CDA)
Guido Hakvoort (CDA)
John Haverdil (PvdA)
Ine Hofs (Lokaal Belang)
Barry Kock (Lokaal Belang)
Richard de Lange (VVD)
Ton Menke (PvdA)
Lotte Pragt-Fles (CDA)
Gülden Siner-Sir (PvdA)
Jos Sluiter (VVD)
Rens Spijkers (VVD)
Miranda Steentjes (Lokaal Belang)
Memet Tekinerdoğan (VVD)
Suzan Tuit (PRO!)
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang)
Elja Versteeg (PRO!)
Mia Verwaaijen – Roosendaal
(Lokaal Belang)
Gerrit Vossers (Lokaal Belang)
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang)
Ine Woudstra (D66)
Bert Kuster (Lokaal Belang)
Ben Hiddinga (Lokaal Belang)
Ria Ankersmit (Lokaal Belang)
Janine Kock (CDA)
Marieke Overduin (CDA)
Marijke Verstappen
Heini Peters (PRO!) - afgemeld
Erik Schieven (Lokaal Belang) -

Wethouders
:
Secretaris:
Afwezig:
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Heini Peters (PRO!) - afgemeld
Ruben Driever (CDA) – digitaal toeschouwer

Barry Kock (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
Lotte Pragt-Fles (CDA) – digitaal toeschouwer
Erik Schieven (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
Rens Spijkers (VVD) – digitaal toeschouwer
Memet Tekinerdoğan (VVD) – digitaal
toeschouwer
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
Mia Verwaaijen (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
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Guido Hakvoort (CDA) - digitaal toeschouwer
Barry Kock (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
Erik Schieven (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
Gülden Siner-Sir (PvdA) - digitaal toeschouwer
Jos Sluiter (VVD) - digitaal toeschouwer
Memet Tekinerdoğan (VVD) - digitaal
toeschouwer
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
Mia Verwaaijen (Lokaal Belang) - digitaal
toeschouwer
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) – digitaal
toeschouwer
Marijke Verstappen (secretaris) - afgemeld

afgemeld

Agendapunt

Besluit / Stemming

Opening van de vergadering en mededelingen

Mededeling 2 november:
De voorzitter meldt dat er i.v.m. de corona-maatregelen
is afgesproken dat er bij deze vergadering 14 raadsleden
fysiek in de raadszaal aanwezig zijn, waarmee er een
vergaderquorum is. De overige 9 raadsleden volgen de
vergadering digitaal als toeschouwers.
Afwezig: Heini Peters (PRO!) Jeanette Elstak (CDA)
Mededeling 5 november:
De voorzitter meldt dat er i.v.m. de corona-maatregelen
is afgesproken dat er bij deze vergadering 14 raadsleden
fysiek in de raadszaal aanwezig zijn, waarmee er een
vergaderquorum is. De overige 10 raadsleden volgen de
vergadering digitaal als toeschouwers.
Afwezig: Heini Peters (PRO!)
11 november:
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Toezeggingen & moties

Afwezig: Heini Peters (PRO!), Erik Schieven (LB)
De besluitvorming over de agendapunten van 10
november, welke eveneens in de digitale vergadering
van 11 november heeft plaatsgevonden, is opgenomen in
de gecombineerde besluitenlijst van 10 en 11 november.
0.2

Vaststellen agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Algemene beschouwingen

Zie voor de bijdrages van de fracties https://raad.oudeijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2020/02
-november/20:00
Tijdens de algemene beschouwingen zijn de volgende
moties ingediend:
1. Motie ‘stageplaatsen’ – ingediend door de
fracties PRO! en D66
2. Motie ‘Communicatie met inwoners gemeente
Oude IJsselstreek’- ingediend door de fracties
PRO! en D66
3. Motie ‘woningbouw en groen in de Oude
IJsselstreek’ – ingediend door de fracties Lokaal
Belang, CDA en PvdA
4. Motie ‘werkbudgetten t.b.v. motie Versnellingsimpuls’ – ingediend door de fractie
PvdA
5. Motie ‘Stimulering bouw huurwoningen in het
midden segment’ – ingediend door de fracties
VVD en D66
6. Amendement op motie 3 ‘woningbouw en groen
– geen rol gemeente als projectontwikkelaar’ –
ingediend door de fractie VVD
7. Motie ‘Elk kind een zwemdiploma’ – ingediend
door de fractie PRO!
8. Motie ‘Aanpassing Kindpakket’ – ingediend door
de fractie PRO!
9. Motie ‘Leerlingenvervoer’ – ingediend door de
fractie PRO!
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Tijdens de tweede termijn van algemene beschouwingen
op 5 november zijn de volgende moties ingetrokken:
1. Motie ‘stageplaatsen’ – ingediend door de
fracties PRO! en D66
2. Motie ‘Communicatie met inwoners gemeente
Oude IJsselstreek’- ingediend door de fracties
PRO! en D66
3. Amendement op motie 3 ‘woningbouw en groen
– geen rol gemeente als projectontwikkelaar’ –
ingediend door de fractie VVD
Tijdens de tweede termijn van algemene beschouwingen
op 5 november zijn de volgende moties aangehouden:
4. Motie ‘Elk kind een zwemdiploma’ – ingediend
door de fractie PRO! (n.a.v. toezegging
wethouder Kuster
5. Motie ‘Aanpassing Kindpakket’ – ingediend door
de fractie PRO! (n.a.v. toezegging wethouder
Kuster)
6. Motie ‘Leerlingenvervoer’ – ingediend door de
fractie PRO! – (n.a.v. toezegging wethouder
Overduin)
5 november:
Marco Bennink (Lokaal Belang) doet een orde voorstel
om de vergadering te schorsen en de stemming over de
voorstellen door te schuiven naar de digitale
raadsvergadering op 10 november. Het ordevoorstel
wordt aangenomen. De vergadering wordt geschorst om
00.30 uur
11 november:
Voorafgaand aan de besluitvorming zijn de volgende
motie en amendement gewijzigd:
1. Motie ‘werkbudgetten t.b.v. motie Versnellingsimpuls’ – ingediend door de fracties
PvdA, Lokaal Belang, CDA, PRO!, D66
2. Amendement ‘werkbudgetten t.b.v. motie -
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Versnellingsimpuls’ – ingediend door de fracties
PvdA, Lokaal Belang, VVD, CDA, PRO!, D66
1

Tweede bestuursrapportage 2020
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
 In te stemmen met de 2e
Bestuursrapportage 2020;
 In te stemmen met de begrotingswijziging,
zoals deze in de 2e berap is opgenomen.

2

Programmabegroting 2021 ’Doorpakken’
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1. De programmabegroting 2021
‘Doorpakken!’ vast te stellen;
2. Om uitvoering te geven aan de ingezette
lijn conform de voorjaarsnota en de motie
‘versnellingsimpuls’, de
beleidsuitgangspunten en
begrotingsdoctrine te wijzigen door:
a. te gaan sturen op een ruim voldoende
weerstandspositie met een ratio van
minimaal 2.
b. de afbouw van de schuldenlast tot €
110 mln los te laten.
c. het eigen vermogen op te bouwen tot
€ 29 mln los te laten.
3. De meerjarenraming 2022-2024 voor
kennisgeving aan te nemen.
4.
a. Ten behoeve van deze versnelling de
algemene reserve éénmalig (incidenteel)
in 2021 aan te spreken voor een bedrag
van € 500.000.
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Met algemene stemmen aangenomen met dien
verstande dat de fractie van de VVD geacht wil worden in
te stemmen met beslispunt 1 en kennis te nemen van
beslispunt 2.

Er wordt een ordevoorstel gedaan om de motie
‘werkbudgetten t.b.v. motie -Versnellingsimpuls’ in
stemming te brengen voor het amendement
‘werkbudgetten t.b.v. motie -Versnellingsimpuls’. Het
ordevoorstel wordt aangenomen.
Het door de fracties ingediende amendement
‘werkbudgetten t.b.v. versnellingsimpuls’ wordt met
algemene stemmen aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 19
stemmen voor (LB, CDA, PRO!, PvdA, D66) en 4
stemmen (VVD) tegen.

Toezeggingen:
Wethouder Ria Ankersmit zegt toe
de raad te informeren of en zo ja hoe
het in de begroting genoemde
investeringsbedrag van € 4 miljoen
zich verhoudt tot hetzelfde
genoemde investeringsbedrag in het
coalitieprogramma.
Wethouder Janine Kock zegt toe in
Q1 de gemeenteraad te informeren
over de resultaten van de
haalbaarheidsonderzoeken in het
kader van recreatie en toerisme
inclusief een mogelijke
investeringsvraag.
Wethouder Janine Kock zegt toe in
januari 2020 met een notitie te
komen over de verduurzaming van
gemeentelijk vastgoed (wat hebben
we, wat is er beschikbaar, wat
kunnen we doen?) Daarin wordt het
vraagstuk over zonnecarports
meegenomen.
Wethouder Bert Kuster zegt toe

b. De bedragen zijn bedoeld als
werkbudgetten voor versnelling van de
uitvoering van de opgave wonen en
recreatie en toerisme (elk € 250.000,-).
c. Hiertoe voor de twee opgaven een
bestemmingsreserve te vormen van €
250.000 elk.
d. De algemene dienst met deze financiële
impuls niet te belasten.
e. Op de gebruikelijke momenten (begroting/
voorjaarsnota) de raad te informeren over
de voortgang van de versnelling en aan te
geven of de gereserveerde
werkbudgetten toereikend zijn.
f. Naast de gebruikelijke
verantwoordingscycli de raad ook via de
commissies separaat over de vorderingen
te informeren.
3

Belastingverordeningen 2021
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
De volgende belastingverordeningen vast te
stellen:
a. de verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing 2021;
b. de verordening op de heffing en
invordering van onroerendezaakbelastingen 2021;
c. de verordening op de heffing en
invordering van rioolheffing 2021;
d. de verordening op de heffing en
invordering van leges 2021;
e. de verordening op de heffing en
invordering van lijkbezorgingsrechten
2021;
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n.a.v. de aangehouden moties ‘Elk
kind een zwemdiploma’ en
‘Aanpassing Kindpakket’ om volgend
jaar in fase 2 bij de evaluatie van de
meedoenregeling in gesprek te gaan
over de invulling van deze
regelingen.
Wethouder Janine Kock zegt toe in
Q1 bij de raad terug te komen met
de resultaten van het onderzoek
naar hoe het recreatiebeleid
ruimtelijk kan worden ingepast
Wethouder Marieke Overduin zegt
toe n.a.v. de aangehouden motie
‘leerlingenvervoer’ in Q2 met een
herijking komen van het beleid
leerlingenvervoer op basis van de
modelverordening die in december
vanuit de VNG komt.
Met algemene stemmen aangenomen

f.

de verordening op de heffing en
invordering van marktgelden 2021;
g. de verordening op de heffing en
invordering van precariobelasting 2021;
h. de verordening op de heffing en
invordering van reinigingsrechten 2021;
i. de verordening op de heffing en
invordering van reclamebelasting centrum
Varsseveld 2021;
j. de verordening op de heffing en
invordering van reclamebelasting
bedrijventerrein Akkermansweide Terborg
2021;
k. de verordening reclamebelasting centrum
Terborg 2021;
l. de verordening reclamebelasting
Kerngebied Ulft 2021;
m. de verordening op de heffing en
invordering van toeristenbelasting 2021.
4

Moties

Zie bijlage 1 voor het overzicht van de stemming over de
ingediende moties.

0.3

Actieve informatie

-

0.4

Sluiting

De vergadering wordt op 3 november om geschorst
01:30 uur.
De vergadering wordt op 6 november om geschorst
00:30 uur
De vergadering wordt op 11 november gesloten om
01.15 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 26 november 2020.
de griffier

de voorzitter
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M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk

Bijlage 1: OVERZICHT STEMMING MOTIES BEHANDELING BEGROTING 2, 5 en 11 november 2020
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Indieners:

Motie 1
Communicatie met
inwoners gemeente
Oude IJsselstreek

Motie 2
Stageplaatsen

Motie 3
Woningbouw en groen
in de Oude IJsselstreek

D66, PRO!

D66, PRO!

LB, CDA, PvdA

VOOR

TEGEN

VOOR

TEGEN

INGETROKKEN

INGETROKKEN

VOOR
TEGEN
x
x
x
x
x
x
23
AANGENOMEN

Motie 5
Elk kind een
zwemdiploma

Motie 6
Aanpassing kindpakket

Motie 7
Leerlingenvervoer

PRO!

PRO!

PRO!

Lokaal Belang (9)
CDA (4)
VVD (4)
PRO!(2)
PvdA (3)
D66 (1)
Besluit:

Indieners:
VOOR

TEGEN

VOOR

TEGEN

VOOR

TEGEN

Lokaal Belang (9)
CDA (4)
VVD (4)
PRO!(2)
PvdA (3)
D66 (1)
Besluit:

AANGEHOUDEN
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AANGEHOUDEN

AANGEHOUDEN

Motie 4
Werkbudgetten t.b.v.
motie
Versnellingsimpuls
(gewijzigd)
PvdA, LB, CDA, PRO!,
D66
VOOR
TEGEN
x
x
x
x
x
x
19
4
AANGENOMEN
Motie 8
Stimulering bouw
huurwoningen in het
midden segment
VVD, D66
VOOR
x
x
x
x

TEGEN

x
x
20
3
AANGENOMEN

